Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny
srdečně zvou na exkurzi

Výměna zkušeností s Programem
rozvoje venkova na Slovensku
Termín konání exkurze: 4.–5. září 2018
Čas a místo odjezdu:
7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice)
8:00 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice
(zóna žlutá - http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)

Program bude zaměřen na oblast LEADER a spolupráci MAS, na diverzifikaci v zemědělství a krátké dodavatelské
řetězce. Cílem akce je povzbudit zájem o problematiku faremního způsobu zemědělství, sdílet zkušenosti
s udržením projektů, prezentovat příklady dobré praxe realizovaných projektů Programu rozvoje venkova (PRV)
a marketingu místních výrobků.

Program 1. den – 4. září 2018
Dopolední program (10:00–12:00 hod.)
• Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča, Brezová pod Bradlom

prohlídka spojená s odborným výkladem – prezentace projektu z PRV 2007-2013, spolupráce s MAS Vršatec.

• Gazdovský dvor, Turá Lúka

prohlídka spojená s odborným výkladem – Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, spolupráce s obcí
Dolní Němčí – sušárna ovoce, vybavení a chlebová pec finančně podpořené z PRV v rámci spolupráce
s MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko.

• 12:00 hod. Oběd – Gazdovský dvor – teplé jídlo z místních regionálních produktů
Odpolední program (13:00–18:00 hod.)
• Penzion Samuel a ovocný sad Uhliská, Stará Myjava

starý sad s tradičními ovocnými odrůdami jako součást projektu Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta
(KODC), výklad o regionu, o krajské MAS a jejich aktivitách, ochutnávka regionálních produktů – koláče, káva.

• Pálenica Brestovec jako součást KODC

přivítání starostou obce, výklad o obci a realizovaných projektech z PRV - udržitelnost projektu, spolupráce
se spolky, představení regionálního produktu.

• Pokoj lidových tradic, řemesel a regionálních výrobků

prohlídka Turistické informační kanceláře s výkladem o projektu na zavedení regionální značky Kopanice
regionální produkt, (ochutnávka regionálních produktů).

• Ovosad Myjava

výklad o farmě, prezentace zpracování ovoce, regionální produkt, marketing, KDŘ, prodej ze dvora
(ochutnávka džemů, marmelád, ovocných šťáv).

• Ubytování a večeře (18:30 hod.; 19:00 hod. večeře) Agropenzión Adam Podkylava

Program 2. den – 5. září 2018
Dopolední program (8:30–13:00 hod.)
• Snídaně, Agropenzión Adam Podkylava
• Biofarma Charolais (Agropenzión Adam)

biochov hovězího dobytka a koní, galerie historické zemědělské techniky, pozemkové úpravy v obci;
dle času návštěva nově vybudované provozovny zpracování ovoce podpořené z PRV 2014-2020.

• Farma Etelka, Prašník

představení farmy, prezentace projektů spolupráce LEADER, marketing, KDŘ, prodej ze dvora, (ochutnávka
mléčných výrobků).

• 12:00 hod. Oběd – Holotéch víška

přivítání starostkou obce Košariská – členka rady ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), výklad o obci
a pozemkových úpravách v obci.

Konec programu 13:00 hod.

Návrat do ČR ve středu 5. září 2018 v 15:30 hod. do Brna, v 16:00 hod. do Tišnova.
Změna programu vyhrazena. Doprava: autobus po celé trase. Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou
platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění
na cestu do zahraničí.
V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, ubytování včetně
snídaně, pohoštění, pronájem jednacích míst na farmách, průvodci.
Účastníci exkurze si sami hradí večeři a vstupy do objektů ve výši 38 EUR/osobu.
Bližší informace a registrace je možná v termínu do 31. 8. 2018 do 12:00 hod.
na e-mail manager@masbranavysociny.cz
Za organizátory srdečně zvou
PhDr. Libuše Beranová
manažerka MAS Brána Vysočiny

		
Ing. Dagmar Adámková
koordinátorka Celostátní sítě pro venkov RO SZIF Brno

